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Terugblik en vooruitzichtTerugblik en vooruitzichtTerugblik en vooruitzichtTerugblik en vooruitzicht    
 
Nu het jaar 2017 ten einde loopt, is het zinvol om terug te kijken op de activiteiten van 
onze vereniging. In de vorige 'Mededelingen' bekeken we de bestuursactiviteiten. Deze 
keer iets over de belangrijkste uitingen van de vereniging: de historische lezingen en het 
Historisch Tijdschrift.  
In het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie werden vier extra lezingen 
gehouden in samenwerking met de daarvoor opgerichte werkgroep. Deze lezingen met 
uiteraard een kerkhistorisch karakter werden door de liefhebbers van dit thema goed 
bezocht en gewaardeerd. De gemiddelde opkomst bij de lezingen in het algemeen stemt 
tot tevredenheid. 
 
Zowel het verantwoord samenstellen van de lezingen als van de artikelen in Historisch 
Tijdschrift is elk seizoen weer een flinke uitdaging en lastige klus. Wij zouden graag vanuit 
de leden, bezoekers van de lezingen en lezers van ons tijdschrift wat meer 
terugkoppeling ontvangen. Laat ons alstublieft regelmatig weten wat u vindt van de 
kwaliteit en spaar daarbij niet de kritiek. Een betere terugkoppeling helpt ons bij het 
verbeteren van de kwaliteit van beide. Ook voor inhoudelijke suggesties houden wij ons 
zeer aanbevolen. 
 
Een goede en veilige jaarwisseling toegewenst, 
met hartelijke groet, 
 
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
 
 
 
 

Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws van de website van de website van de website van de website     

Onlangs hebben we een aantal nieuwe pagina’s aan onze website toegevoegd. Bent u 

ook op zoek naar voorouders in het werkgebied van onze vereniging ? Dan kunnen de 

indexen van bronnen die op dit moment beschikbaar zijn een handig hulpmiddel zijn. Van 

een aantal doop- en trouwboeken zijn indexen geplaatst waarbij vanuit deze index een 

link naar de scan van de originele bron aanwezig is. 

De indexen zijn te vinden via http://hvjanvanarkel.nl/werkgroepen/bronnen . 

        

Mededelingen 
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Jan van Arkel Jan van Arkel Jan van Arkel Jan van Arkel agenda en agenda en agenda en agenda en lezingen 2018lezingen 2018lezingen 2018lezingen 2018    
 
6 januari 2018 
Voorouderspreekuur en inloop studiezaal 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Studiezaal stadsarchief; 10.00 – 13.00 uur 
 
9 januari 2018  
"Het koperen sacramentshuis in de Bovenkerk en de lotgevallen van een uitzonderlijk 
koorhek" 
De spreker, Eelco Elzenga, was tot voor kort adjunctdirecteur van Paleis Het Loo. 
Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker voor de geschiedenis van de bouwkunst 
met specialiteit Middeleeuwen. 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
3 februari 2018 
Voorouderspreekuur en inloop studiezaal 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Studiezaal stadsarchief; 10.00 – 13.00 uur 
 
13 februari 2018 
Bij ter perse gaan van deze tekst nog geen bevestiging van uitgenodigde spreker 
ontvangen. Nader bericht via ledenmail en lokale pers. 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
3 maart 2018 
Opa en omadag 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Studiezaal stadsarchief; 10.00 – 13.00 uur 
 
13 maart 2018 
"Kamper Pelgrims" 
In de tijd van de Hanze had Kampen ook over land contacten met ver afgelegen 
gebieden. Opgravingen in Kampen laten zien dat de stad een rol speelde in dit religieuze 
en sociale netwerk. 
De spreker, Jan Visser, was medeorganisator van een expositie over pelgriminsignes in 
wooncomplex Margaretha, waarvan hij een van de bestuurders is. 
Plaats: Stadskazerne, Stadskazerne, Stadskazerne, Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 

OpaOpaOpaOpa----    en omadag op zaterdag 3 maart 2018en omadag op zaterdag 3 maart 2018en omadag op zaterdag 3 maart 2018en omadag op zaterdag 3 maart 2018    
 In de programmering van de Stadskazerne staat de maand maart in het teken van 
'Kampen'.  
De  leden van onze vereniging en de bezoekers van de Stadskazerne komen voor het 
grootste deel uit Kampen en omstreken. Onze werkgroep Genealogie organiseert samen 
met Bibliotheek, Stadsarchief en de landelijke Genealogische Vereniging op zaterdag 3 
maart een zogenaamde 'opa- en omadag'. 
Kinderen worden dan op eenvoudige manier wegwijs gemaakt bij het zoeken naar hun 
voorouders en zo nodig geholpen bij het maken van een familiestamboom. 
Een dag voor opa's, oma's, vaders, moeders, maar vooral voor kinderen. Noteert u deze 
dag alvast in uw agenda en attendeer anderen op deze activiteit. Verder nieuws over 
tijden en nadere invulling volgt in de lokale media en via de ledenmail. 
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Verborgen verleden ?Verborgen verleden ?Verborgen verleden ?Verborgen verleden ?    

Kijkt u ook altijd met veel belangstelling naar de tv-serie “Verborgen Verleden” ? In deze 

serie gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. Het gaat dan 

niet alleen om de bekende feiten als geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens. Nee, 

ook achtergronden van leefwijzen, woonplaatsen, etc. komen met name aan bod.  

Bent u ook wel eens nieuwsgierig naar uw eigen “verborgen verleden” maar weet u niet 

hoe u op zoek moet gaan ?  

De werkgroep genealogie heeft zich de laatste tijd a.d.h.v. enkele voorbeelden uitgebreid 

met deze materie bezig gehouden. We willen met deze kennis en ervaring van ook andere 

leden wat meer gaan doen. 

Zoals u wellicht weet zijn we tot eind november elke zaterdagochtend in de studiezaal 

van het stadsarchief aanwezig geweest. Soms waren er redelijk wat bezoekers, maar 

soms ook niet. We hebben dan ook besloten om in het vervolg alleen elke eerste 

zaterdag van de maand in de studiezaal van het stadsarchief aanwezig te zijn. Ook de 

Nederlands Genealogische Vereniging is dan op ons verzoek aanwezig om hulp te bieden. 

Wilt u dus ook eens op zoek naar uw “verborgen verleden” ? Dan zijn deze 

zaterdagochtend de mogelijkheid om daar eens mee bezig te gaan. 

Wanneer : elke eerste zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur tot ca. 13.00 uur. 

Waar : studiezaal Stadsarchief in de Stadskazerne te Kampen. 

Nieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe leden    

dhr. B. Borghuis te Kampen   dhr. E. Elzenga te Apeldoorn 

mw. Huson-Ridderbos te Kampen  mw. A. van der Maat te Kampen 

dhr. A.H.G. Piening te Kampen  dhr. A.J. Regterschot te Kampen 

dhr. N. Stam te Kampen   mw. Visser – van der Hoek te Kampen 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
ContributieContributieContributieContributie    

Gewone leden € 18,50 per kalenderjaar. Jeugdleden tot 18 jaar € 5,00 per jaar. 

Huisgenootleden (zonder exemplaar van het Historisch Tijdschrift) € 6,50 per jaar. 

Postadressen € 22,50 per jaar.  

Opzegging lidmaatschap voor 1 december. 

SNS Bank : (IBAN) NL 79 SNSB 0918 5282 08 

Redactie Mededelingen Redactie Mededelingen Redactie Mededelingen Redactie Mededelingen     

(tevens secretariaat) 

André Westendorp  

Ringmus 7 

8271 HG  IJsselmuiden 

tel. 038-3319812 

email: info@hvjanvanarkel.nl 

  

Tekst voor Mededelingen graag als Word-

bestand en foto’s apart in jpg-formaat. 

BestuurBestuurBestuurBestuur: 

voorzitter Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen  

2e voorzitter Jan van Lente, Korenbloem 12, IJsselmuiden 

secretaris André Westendorp, Ringmus 7,  IJsselmuiden  

  email: info@hvjanvanarkel.nl  

penningmeester John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen 

leden  Johan Prins, Dorpsweg 3, Wilsum 

  Theo Nieuwenhuizen, Bovennieuwstraat 125, Kampen 

  Neel Wijshake-Emmerik, Andoorn 20, Kampen 

  Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden 

 website  http://www.hvjanvanarkel.nl 
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Uit rivier en zee geborenUit rivier en zee geborenUit rivier en zee geborenUit rivier en zee geboren    
Honderd erven op het Kampereiland 
 

Het is ongeveer twee jaar geleden dat dit boek verscheen. Vooraf was het moeilijk in te 
schatten hoe groot de oplage zou moeten zijn. Het bleek dat na zeven maanden de hele 
oplage was afgezet. 
 
Aan de ene kant natuurlijk prachtig dat er zoveel belangstelling was voor deze uitgave 
over het Kampereiland. Maar aan de andere kant had de oplage groter moeten zijn, want 
er bleef vraag naar het boek, ook nu nog. Een eventuele tweede druk is echter een grote 
stap.  
 
Om duidelijkheid te krijgen hoe groot de animo is voor een tweede druk, kunt u via 
onderstaand formulier intekenen of via www.idemditoweb.nl/kampereiland . 

 
 
Na 10 maart 2018 denken wij een beslissing te nemen of het zinvol is om een herdruk 
van het boek op te starten. Wij gaan er vanuit dat de verkoopprijs van een tweede druk € 
45,00 zal zijn. Het gaat om een boek in hardcover met 336 pagina's binnen werk en een 
formaat van 24 x 34 cm.  
 
Geuje van der Linde.  
 
 
 

InteresseformulierInteresseformulierInteresseformulierInteresseformulier    
Naam 

 

Adres 

    

Postcode + Woonplaats 

    

E-mailadres 

 

opsturen naar: Idem Dito Kampen, IJsselkade 62, 8261 AH Kampen Tel 038 344 73 80 
 


